SPELREGELS VOOR HET VOLGEN VAN CURSUSSEN EN VEELGESTELDE VRAGEN
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Voldoende ruimte
Het atelier is zo ingericht dat 5 cursisten en de docent altijd voldoende afstand kunnen
houden van elkaar. Natuurlijk verwachten we wel van je dat je zelf ook oplet, vooral bij
binnenkomst en vertrek. En een stapje naar achteren of opzij is echt niet gek!
Verkouden of andere klachten?
Dan blijf je thuis. Heeft één van je gezinsleden klachten? Ook dan blijf je thuis. Met
elkaar moeten we er voor zorgen dat we geen onnodige risico’s nemen. We vertrouwen
er op dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt.
Schoonhouden van het atelier
Na de les is er tijd ingeruimd waarin elke cursist zijn of haar tafel kan schoonmaken. Het
atelier heeft voldoende schoonmaakmiddelen op voorraad. Wil je handschoenen dragen
bij het schoonmaken? Neem deze dan zelf mee. De docent zorgt er voor dat tussen de
lesblokken, de deuren en toilet extra worden schoongemaakt.
Eigen materiaal meenemen
Neem bij voorkeur je eigen schilder- en tekenmateriaal mee. Je mag gebruik maken van
het aanwezige materiaal, dat is dan op eigen risico.
Dit geldt ook voor je koffie- of theekopje. Neem deze van huis mee en na de les weer
mee naar huis. Op deze manier minimaliseren we het - op zich zeer kleine - risico dat je
besmet wordt via de materialen.
Wil je handschoenen dragen tijdens de les? Neem die dan zelf mee.

VEELGESTELDE VRAGEN
1. Wanneer beginnen de schilderlessen weer?
Op dit moment zijn we de verbouwing van het atelier aan het afronden. Vanaf dinsdag 2 juni
worden de lessen weer hervat.
2. Zijn de lessen op dezelfde dagen en tijden als voorheen?
Nee. Je reserveert je plek in het atelier voor de lessen die jij volgt. Je kunt op mijn website
zelf je lessen boeken en de dagen en tijden reserveren. In het reserveringssysteem zie je
welke dagen en tijden nog beschikbaar zijn zodat er nooit teveel cursisten in het atelier
tegelijk zijn.
3. Mag ik meer dan één keer per week lessen volgen?
Voorlopig niet. Omdat het aantal plaatsen beperkt is en ook de dagen en tijden waarop les
wordt gegeven, kun je voorlopig maar één keer week een les reserveren.
4. Op welke dagen en tijden kan ik een les reserveren?
Tot 1 september zijn de volgende tijdsblokken mogelijk:
Op dinsdag:
19.00 - 21.30 uur
Op donderdag:
09.00 - 11.30 uur, 11.45 - 14.15 uur en 14.45 – 17.15 uur
Op vrijdag:
09.00 - 11.30 uur, 11.45 - 14.15 uur en 14.45 – 17.15 uur
Het Open Atelier blijft op de 4e zaterdag van de maand. Ook hiervoor geldt dat je vanaf 2 juni
via de website kunt boeken en reserveren.
5. Ik heb nog lessen tegoed. Hoe kan ik mijn lessen reserveren?
Je krijgt een mail met je accountgegevens. Hiermee kun je inloggen in het
reserveringssysteem.
6. Wat als ik mijn les door ziekte of andere omstandigheden niet kan volgen?
Meld zo tijdig mogelijk dat je je les niet kunt volgen. Je plek kan dan mogelijk door een
andere cursist worden gereserveerd. Via het reserveringssysteem plan je een nieuwe datum
voor je les in. Of je neemt even contact op met Gerard.

